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Eil skrid 

 
 

« Alanin, mar plij deoc’h ma selaou… » Mousc’hoarzhin a ra paotr ar C’huzul outi. 
« Ezhomm bras hon eus ac’hanoc’h evit un afer… penaos… diaes a-walc’h… Setu an 
istor… » 

Tremen a rae e zorn war e dal gant un aer skuizh. C’hoari a rae gant ur bouchad blev a 
ziskenne war e ividig. Re a labour war e chouk, marsen ? Se a zislâre neuzen kredenn an dud : 
re ar C’huzul n’o deus mann ebet d’ober morse, ha n’int ket gouest d’en em voazañ ouzh ur 
vicher all war-lerc’h. Se ‘oa abalamour da Xilen WIC, a oa bet er C’huzul e-pad eizh vloaz a-
renk, ha deuet da vezañ ur c’haer a sklanker abaoe. Eñ ivez a oa kaoz ne veze ket aotreet ken 
nemet pevar bloaz a-renk er C’huzul. 

Hemañ yaouank, atav… Ya, betek e vouezh da hemañ a seblante bout skuizh : 
« Dilennet on bet gant ma c’hensorted evit heuliañ hag evezhiañ ar Gevredigezh evit 

Adsav ar Galleg. Evit daou abeg : da gentañ, an hini ofisial : mont a ra ar gevredigezh en-dro 
gant an arc’hant a roomp dezhe war zigare sikour ar studioù diwar-benn ar galleg kozh ; da 
eil, an hini kuzh : n’omp ket sur ne vije ket un dra bennak dañjerus-kenañ evidomp holl, evit 
hon frankizoù, é tiwanañ aze. Rak goût a ran ez eus e-barzh ar strollad tud a skiant barrek war 
an hendraouriezh, met ivez tud all a zo en o soñj adsevel ur Stad evel ma veze deuse 
gwezhall, gant lezennoù strizh, polis, arme, hag all. Hag aon ’m eus ec’h afe ar maout gant ar 
re-mañ, dreist-holl abaoe m’emañ ar "Madame Dupont" e penn an traoù. » 

« Cheyeyei », a lâr Alanin, mantret. 
« Gwashoc’h zo c’hoazh », a gendalc’h ar paotr. « Abaoe c’hwec’h miz dre vras, e 

welomp o tont amañ tud a bep sort, genidik eus kement korn a zo : eus an Normandi, eus ar 
Savoa, me ’oar, me ? Tout ec’h eont e-barzh ar gevredigezh-se. Da gomañs, ne oa nemet un 
dousenn bennak a dud enni, ha bremañ ez eus ouzhpenn hanter-kant. Ha skiantourion sioul 
n’int ket ivez, peogwir ez eus bet un emgann etre unan deuse hag ul labourer-douar amañ e-
kichen. Skarzhet eo bet an hini all gant al labourerion ; mes da ziwall ‘zo, evel ma welit. » 

 
Yann GERVEN, « Un tamm karn ‘ba’r werenn »,  

in Plac’hedigoù o ler rous, Dirinonn, Al Liamm, 1995, p. 138-139.  
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Trede skrid 
 
 

« Ma ! » eme an Ao. Kerlaban, « gwell eo ganin lavarout d’eoc’h, krenn ha krak, mar 
deo da sevel eul levr diwar-benn "Roudoù levezon Bro-C’hall e Breizh" oc’h deut, ne gavot 
ket trawalc’h d’ober danvez eur pennad-skrid. Faziañ a ran marteze, hogen ne gredan ket hor 
bije miret kalz eñvor eus ar c’hantevedoù-se, m’edo hor bro e dalc’h ho hini. 

« Ha koulskoude, » eme Bimbochet, « pemp kantved e buhez eur bobl ! » 
« Pemp kantved mar karit. Ne lavaran d’eoc’h nemet ar wirionez. Gallekaet eo bet 

Breizh gwechall. Dic’hallekaet eo bremañ. » 
An Ao. Bimbochet, hag a oa bet kaset da Vreizh gant ar "Gevredigezh evit 

Adc’hallekaat ar Broioù kollet gant Bro-C’hall" – eur Gevredigezh pinvidik ha galloudus, 
paeroniet gant Prezidant ar Stad, akademidi, jeneraled, bankerien, perc’henned vras ha 
kelennerien, maeroniet gant akademiadezed, c’hoarierezed, kanerezed ha korollerezed brudet, 
doujet gant ar bobl hag harpet gant ar c’helaouennoù – a huanadas, hag a lonkas e soubenn 
hep rannañ ger.  

« E Flandrez, » emezañ en diwezh, « en Elsass hag e Traonienn ar Roen, e Korsika, en 
hanternoz Afrika, er C’hongo, e Madagaskar, en Tonkin, en Annam, ha betek e Tahiti, ez eus 
bet kavet tres eus levezon sevenaus ha madelezhus Bro-C’hall. Perak ne ve kavet tres ebet 
anezhi e Breizh ? Daoust hag e kredit-hu, m’o deus ar broioù-se, dre o follentez, ha gant 
skoazell eur bed fallakr ha gwarizius, trouc’het al liammoù santel o stage ouzh o mamm-vro, 
paouezet a sunañ al laezh a roe d’ezho hep marc’hata gwechall, daoust hag e kredit-hu o dije 
gallet bevañ hep an had prizius o deus miret e doun o ene, an had lakaet en o c’hreiz gant Bro-
C’hall ? » 
 
 

Roparz HEMON, An Aotrou Bimbochet e Breizh, [1927],  
Brest, Skridoù Breizh, 1942, p. 16-17.  
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